
VACATURE

KINDERWERKER

Frontiers is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie met meer dan 
duizend werkers van 50 verschillende nationaliteiten. Met liefde en respect nodigen we 
alle moslimvolken uit om Jezus te volgen. Dit doen onze werkers in ruim 50 landen in de 
moslimwereld. Ongeziene en onbereikte moslimvolken krijgen hierbij nadruk. 

Op dit moment werken ongeveer 40 Nederlanders voor lange termijn in de moslimwereld. 
We willen jonge mensen de kans en gelegenheid geven om zelf het leven in de 
moslimwereld te ervaren. Ontdek tijdens deze periode of het leven op het zendingsveld 
past in Gods plan voor jou!• accuraat en communicatief vaardig

Voor een team op het Arabisch schiereiland zijn we vanaf september 2019 voor een 
schooljaar op zaak naar een:

kinderwerker / jongerenwerker
m/v

WAT GA JE DOEN? 
Je dompelt jezelf volledig onder in de Arabische wereld. Je woont tussen de locals, gaat 
halve dagen naar school om Arabisch te leren. In de middagen werk je in het buurthuis 
waar kinderclubs en tienerclubs worden gehouden voor de kinderen uit de wijk. 
Dit doe je uiteraard allemaal niet alleen. Je bent in deze tijd onderdeel van één van onze 
teams en wordt begeleid door ervaren werkers.

find your frontier



find your frontier

WIE BEN JE? 
• Je wilt graag ontdekken of leven in de Arabische wereld iets voor jou is.
• Je maakt graag deel uit van een (multicultureel) team.
• Je bent bereid om je te verdiepen in de plaatselijke taal en cultuur. 
• Je hebt aantoonbare ervaring in het werken met kinderen of tieners.
• Je wilt dichtbij God leven en hebt Jezus elke dag nodig.
• Je kerkelijke gemeente kan jou bij ons aanbevelen.

ARBEIDSVOORWAARDEN 
In de periode dat je in het buitenland bent ontvang je geen salaris. De kosten bedragen 
ongeveer 350 p/m voor levensonderhoud en ongeveer 225 p/m voor taal. Indien nodig 
helpen wij bij het vormen van een thuisfrontteam en het opbouwen van een achterban.

INFORMATIE EN SOLLICITEREN 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons via: 035 69 22 55 88 of mail naar 
info@frontiers.nl. 


